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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 "سود مدیریت" آموزشی سمینار

 
 

 

 

 

 
 ساعت 7 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 دانشگاه تهران گروه حسابداری ؛ عضو هیئت علمیآقای دکتر آرش تحریری مدرس:

 کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛ای همدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 ؛ی تولیدی، بازرگانی و خدماتیهامدیران و کارشناسان شرکت

 ؛اقتصاد و مالی مدیریت حسابداری، های رشته دانشجویان

  ؛کاروگذاری و کسبسرمایهمندان به عالقهتمامی 

 .نام نمایندبا افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  30 ظرفیت:
 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  000800،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 0،0000،62 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 00/03/78 چهارشنبه تا روز نام:ثبتمهلت 

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمیناردر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 از یکی یطرف از شاخص نیا. باشدیم کنندگاناستفاده از ايگسترده فیط استفاده مورد که است حسابداري اطالعات نیترمهم از یکی حسابداري سود     

 تیریمد به لیما مختلف هايزهیانگ به توجه با است ممکن رانیمد راستا نیا در. باشدیم زین شرکت در تیریمد عملکرد یابیارز ارهايین معیترديیکل
 چون ییهاحرفه در شاغل افراد و انیدانشگاه توجه مورد موضوعات نیترمهم از یکی سود تیریمد. باشند نظر مورد اهداف به دنیبراي رس عدد نیا نمودن

 تیریمد نیا یگاه اما هستند، سود تیریمد ندیفرآ ریدرگ نحوي به هاشرکت یتمام که است نیا انگریب ریاخ قاتیتحق. است یمال تیریمد و حسابداري
 ضروري از یکی آن شتریب چه هر درك و مفهوم نیا با ییآشنا نیا. بنابرگردندیم متقلبانه اعمال به لیتبد و رفته قبول فراتر مورد مرزهاي از هاشرکت سود

 آشنا آن سازوکارهاي با سود، تیریمد مفهوم درك ضمن کنندگانشرکت که است نیا بر قصد سمینار نیدر ا. باشدیم یمال امور با مرتبط ازهايین نیتر

 رینظ سود تیریمد با مرتبط میمفاه با کنندگانشرکت سمینار نیا در آنکه ضمن. گردند یمال هايصورت مجموعه در آن صیتشخ به قادر و شوند
 .نمود خواهند دایپ ییآشنا زین سود تیفیک و سود هموارسازي

 فصلسر

  حسابداري سود بیمعا و ایمزا -نقدي  سود برابر در )سود حسابداري( تعهدي سود - مربوطه نظري یمبان مرور و سود فیتعر :سود

 هايروش – سود تیریمد هايزهیانگ –تقلب  با سود تیریمد تفاوت -سود  تیریمد فیط -سود  تیریمد فیتعر  :مدیریت سود

 سود تیریمد و حسابرس -سود  تیریمد کشف -سود  تیریمد ريیگاندازه هايمدل –سود  تیریمد

  سود تیفیک با سود تیریمد ارتباط -سود  تیفیک ريیگاندازه هايشاخص –سود  تیفیک فیتعر :کیفیت سود

  سود تیریمد با سود هموارسازي ارتباط -سود  هموارسازي هايزهیانگ –سود  هموارسازي فیتعر هموارسازی سود:

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 18الی  29ساعت  80/21/79 چهارشنبه 1

 18الی  29ساعت  21/21/79 چهارشنبه 2

 18الی  29ساعت  11/21/79 چهارشنبه 3

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

